
Usnesení z 22. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 3.12.2007 v 
15:00 hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

2)   Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 74. schůze RM z období 2002-
2006 a z 1. - 21. schůze RM z období 2006-2010  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM ve Slavkově u Brna s tím, že 
• považuje za splněné body: 
4.3.2. z 15. schůze RM – 20.8.2007 
3.8.2., 3.17. z 19. schůze RM – 22.10.2007 
3.4., 3.18. z 20. schůze RM – 5.11.2007 
4.1. z 21. schůze RM – 19.11.2007 
• vypouští ze sledování: 
4.18. z 16. schůze RM – 3.9.2007 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Průběžné plnění programu rozvoje města   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu 
rozvoje města na vědomí a předkládá ji v jednání řádného zastupitelstva města.  

 
4.2.  Soubor rozpočtových opatření  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkova u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení: 
1) následující RO: 
RO č. 42 – dotace ze SR ČR na Czech Point: 
Příjmy :  
- zařazení nové položky - dotace ze SR ČR na Czech Point ve výši 50.000,- Kč  
Výdaje : 
- zvýšení položky – MěÚ ve výši 50.000,- Kč.   
RO č. 43  – dotace z rozpočtu JMK pro JSDH: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky  - neinvestiční dotace z rozpočtu JMK pro JSDH v částce 6.500,- Kč 
Výdaje: 
- zvýšení položky č. 27 – Sbor dobrovolných hasičů  ve výši 6.500,- Kč  
RO č. 44  – posílení položky č.12 - ostatní činnost místní správy ŽP: 
Výdaje: 
- snížení položky č. 8 – regulace počtu holubů ve výši 26.200,- Kč 
- snížení položky č.10 – péče o krajinu ve výši 5.200,- Kč 
- zvýšení položky č.12 - ostatní činnost místní správy ŽP ve výši 31.400,- Kč 
2) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení výdajů pro JSDH ve výši 
6.500,- Kč.  
3) přijetí neinvestiční dotace z SR ČR na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné 



správy 
   Czech Point ve výši 50.000,- Kč.   

4.3.  Víceúčelové hřiště – smlouva o souhlasu se stavbou na pozemku ČR-ÚZSVM   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.  

 
3.3. Zpráva komise pro výstavbu a rozvoj města o činnosti v roce 2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu komise pro výstavbu a rozvoj města o činnosti v 
roce 2007 na vědomí a vyslovuje členům komise poděkování za jejich iniciativní přístup a 
práci v komisi.  

 
4.1.  Zápis z jednání komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 11/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj  
města Slavkova u Brna na vědomí.  

 
4.4.  Dětská hřiště - návrh čerpání finančních prostředků z rozpočtu města  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ zařadit nevyčerpané finanční prostředky ve 
výdajové  položce č. 55 „Dětská hřiště-rekonstrukce“ účelově do návrhu rozpočtu pro rok 
2008.  

 
4.5.   Záměr prodeje pozemku parc.č.3553/4 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemku 
parc.č.3553/4 ostatní plocha o výměře 219 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú., Slavkov u Brna.  

 
4.6. Prodej pozemku p.č. 2653 v k.ú. Slavkov u Brna – informace o jednání  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna mění své usnesení z 20.schůze RM konané dne 5.11.2007 k 
bodu č.3.5. takto: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji 
pozemku parc.č.2653 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 738 m2 z 
vlastnictví města do vlastnictví p. Ludmily Uhlířové za kupní cenu  ve výši 700,- Kč/m2. 
Náklady spojené s prodejem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí 
kupující.  



 
4.7.   Povodí Moravy – smlouva o spolupráci  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu  města dát souhlas k uzavření 
smlouvy o spolupráci na vodním díle PPO Slavkov u Brna s Povodím Moravy, s.p. se sídlem 
Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČ 70890013 v předloženém znění.  

   

4.8.   Nájemní smlouva – VERA  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o pronájmu a užívání programového 
vybavení Radnice VERA®, s VERA, spol. s r. o., se sídlem  Praha 6-Vokovice, Lužná 2, IČ :  
62587978.  

 
4.9.   Novela směrnice o cestovních náhradách  

Usnesení: 
Rada města schvaluje Směrnici o cestovních náhradách v předloženém znění.  

 
4.10.  Dědické řízení po Boženě Halamíčkové, bytem Litavská 1486, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí převod práv a povinností k bytu č. 4, Litavská  1486, Slavkov u 
Brna,  na  Petra Halamíčka.  

 
4.11.  Žádost o pronájem nebytových prostor MUDr. Pavel Menšík  

Usnesení: 
Rada města ruší usnesení přijaté pod bodem 3.17. na  20. řádné schůzi dne 5.11.2007 
(zpětvzetí žádosti  MUDr. Pavla Menšíka, IČ: 75093642).      

 
4.12. Žádost o stanovisko k umístění vývěsního štítu  

Usnesení: 
Rada města  bere na vědomí zprávu o žádosti k záměru umístění vývěsního štítu na vnějším 
plášti budovy Palackého nám. 89 a ukládá odboru BTH před vyhlášením záměru pronájmu 
plochy vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.  

 
4.13. Oblastní charita Hodonín – žádost o prominutí nájmu nebytových prostor  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 



3/2007, uzavřené dne 6.11.2007, na pronájem nebytových prostor s Diecézní charitou Brno, 
se sídlem 602 00 Brno, třída Kpt. Jaroše 9/1928, IČ: 44990260, obsahujícím prominutí 
nájemného za období od 1.9.2007 do 30.12.2007, v celkové výši 20.000,- Kč.  

 
4.14.  Návrh na zvýšení odměn vyplácených za práci konanou při provádění svatebních 
obřadů a vítání občánků             

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá a ukládá MěÚ předložit nový návrh 
(regresivní odměňování) včetně návrhu odměn pro oddávající člena 
zastupitelstva.                       

   

 
3.2.  Návrh rozpočtu města pro rok 2008  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ukládá vedoucí FO přepracovat návrh rozpočtu dle připomínek 
členů rady města.  

 
4.15. Návrh na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu M ěsta Slavkova u Brna v r. 2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000,- Kč 
občanskému sdružení Vysokoškolští humanisté na úhradu nákladů spojených se 4. rokem 
studia Ousmana Conté, nar. 1995,  v rámci projektu Adopce afrických dětí na dálku.  

 
4.16.  Pronájem půdy a střechy ZŠ Tyršova  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Pronájem půdy a střechy ZŠ Tyršova“ 
schvaluje: 
1) pronájem půdy a střechy za účelem instalace anténního systému zajišťujícího přenos 
signálu do internetu, pro firmy: 
a) Infos Leas, spol.s r.o., Barákova 5,796 01 Prostějov, IČ: 49977931 
b) Aleš Tesáček – NetDeluxe, Slovákova 1281, Slavkov u Brna, IČ: 75121788 
2) Rada města souhlasí, aby částky uvedené ve smlouvách (za každý pronájem 4 712,--Kč s 
DPH/rok) byly součástí rozpočtu školy.  

 
4.17. Žádost ZŠ Komenského o schválení vyřazení investičního majetku  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZŠ Komenského o schválení 
vyřazení investičního majetku“ schvaluje vyřazení počítačových sestav z majetku ZŠ 
Komenského : 



- počítačová sestava TERAMARS ve třídě č. 34, inventární číslo 60, rok pořízení 1998, 
pořizovací cena 24.900,-Kč, 
- počítačová sestava TERAMARS s kabinetu počítačové pracovny č.102, inventární číslo 63, 
rok pořízení 1998, pořizovací cena 26.650,-Kč, 
- počítačová sestava ADI pro Vista v počítačové pracovně č.101, inventární číslo 38, rok 
pořízení 1997, pořizovací cena 41.114,-Kč, 
- počítačová sestava HUNDAI v družině, místnost č.54, inventární číslo 59, rok pořízení 
1998, pořizovací cena 24.900,-Kč, 
- počítačová sestava HTARC v družině, místnost č. 55, inventární číslo 22, rok pořízení 1997, 
pořizovací cena 53.348,70 Kč.  

 
4.18.   Žádost ZŠ Komenského o zvýhodněný nájem v sále společenského centra 
Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZŠ Komenského o zvýhodněný 
nájem v sále společenského centra Bonaparte“ schvaluje zařazení školního plesu ZŠ 
Komenského ve Slavkově u Brna v termínu 12.1.2008 mezi akce se zvýhodněným nájmem 
prostor v Centru Bonaparte.  

4.19. Žádost ZUŠ Františka France o zvýhodněný nájem v sále společenského centra 
Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Františka France o 
zvýhodněný nájem v sále společenského centra Bonaparte“ schvaluje zařazení vystoupení 
tanečního oboru ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna v termínech 14.5.2008 a 
16.5.2008 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor v Centru Bonaparte.  

 
4.20. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z 
volebního období 2002-2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a doporučuje ZM: 
• považovat za splněné body: 
4.3.5., 4.3.6. z II. řádného zasedání ZM – 14.3.2007 
4.1.2., 4.1., 4.5.c) z III. řádného zasedání ZM – 13.6.2007 
2.1.1., 2.3. z 1. mimořádného zasedání ZM – 20.8.2007 
4.2.1., 4.2.2., 4.7., 4.12.1.a), 4.12.1.b), 4.12.2. ze IV. řádného zasedání ZM – 19.9.2007 
2.4. z 2. mimořádného zasedání ZM – 19.10.2007 
2.2.1., 2.2.2. z 3. mimořádného zasedání ZM – 19.11.2007 
• vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

 
 

 



4.21.  Program V. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program V. řádného 
zasedání Zastupitelstva města v upraveném znění.  

 
4.22. Delegování zástupce – valná hromada VaK  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat na valnou hromadu obchodní 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., jako zástupce města starostu Ing. Ivana 
Charváta a jako náhradníka místostarostu Ing. Jiřího Doležela.  

 
4.23. Cesta do družebního města Slawkow – Polsko  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí zprávu ohledně plánované návštěvy 
pěveckého sboru Gloria ve Slawkowě (Polsko) ve dnech 29.12. a 30.12.2007 a schvaluje: 
1) příspěvek na úhradu nákladů na pohonné hmoty na cestu do Polska a zpět pro pěvecký sbor 
Gloria,  
2) poskytnutí dvou služebních vozidel města za účelem jejich použití pro plánovanou cestu do 
Polska.  

   

4.24.  Redakční rada Slavkovského zpravodaje – žádost o doplnění pravidel pro činnost 
redakční rady Slavkovského zpravodaje  

Usnesení: 
NEBYLO PŘIJATO           

 
4.25. Český svaz chovatelů – žádost o proplacení nákladů na nákup tří kusů pohárů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna žádosti vyhovuje (položka propagace města).  

Ostatní:  

5.1. Občanské sdružení „MAS Za humnama“  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s poskytnutím katastrálního území 
města pro činnost občanského sdružení „MAS Za humnama.“  

 


